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9.dec. 2014 – I hvilken grad, de førende BRIKS-nationer ser
hen til LaRouche-bevægelsens kampagne for at mobilisere støtte
til deres globale mission, reflekteredes i graden og
kvaliteten af disse nationers deltagelse i Schiller
Instituttets konference i Boston den 7. dec. Den
internationale deltagelse i denne begivenhed skabte, som det
var hensigten, omgivelser, hvor deltagerne konfronteredes med
det faktum, at de blev bedt om at involvere sig i den
verdensomspændende proces, og at hele verden er afhængig af
den beslutning, som USA træffer i de kommende dage.
Det første bidrag kom vicekonsul Breno Herman fra det
Brasilianske Konsulat i Boston. Han holdt en ti minutter lang
tale om, hvad der foregik med den Nye Udviklingsbank, inkl.
detaljer om, hvor stor kapitalen vil blive, samt om
valutafondens rolle med at hjælpe andre lande i tilfælde af
krise.
Herefter blev en hilsen fra rådgiver til den russiske
præsident Putin, Sergei Glazyev, læst højt; denne hilsen blev
første gang overbragt ved Schiller Instituttets konference i
juni 2014 (i New York, -red.)
Dernæst talte Ranjani Saigal, adm. dir. for Ekal Vidyalaya
Foundation for USA, et nonprofit-foretagende, der arbejder med
halvanden million børn omkring spørgsmål om uddannelse,
animeret om Indiens bidrag til verdenskulturen, dets

rumprogram og forskning. Hun talte om det, premierminister
Modi er i færd med at gøre, samt om den indiske Marskredsløbssatellitmissions programs (MOM) præstationer. Hun
fremlagde polemisk, at omkostningerne ved MOM-programmet var
lavere end ved indspilning af film om rummet; at illusionen
altså var dyrere end virkeligheden. Hendes organisation
arbejder også i landsbyer med uddannelse af børn, der har få
ressourcer.
Efter denne inspirerende og optimistiske tale var der et
budskab med hilsner og støtte fra Kinas generalkonsulambassadør i New York, særligt stilet til denne konference i
Boston[1].
Herefter fulgte hilsener fra Philip Tsokolibane fra LaRouchebevægelsen i Sydafrika.
Disse bidrag løftedes af en video, der blev vist ved
begivenhedens slutning, med Schiller Instituttets repræsentant
Cloret Fergusons interview af Baifeng Sun, direktør for
Confucius Institute ved Universitetet i Massachusetts, Boston,
om emnet Confucius og amerikansk samarbejde med Kina, især
inden for videnskab.[2]

[1] Se den fulde ordlyd på: www.larouchepac.com
[2] Se udskrift her: www.larouchepac.com

